
reglement van de velde - jeugdcup

1. De 5e Van de Velde – Jeugdcup wordt ingericht door het jeugdcomité van
Eendracht Mazenzele Opwijk en wordt gespeeld volgens de reglementen van de KBVB.
2. Elke speler moet aangesloten zijn bij de KBVB en moet toegewezen zijn aan
de club waarvan hij de kleuren verdedigt.
3. Alle reglementen van de KBVB zijn van toepassing tenzij anders bepaald in dit reglement.
4. De inrichtende club is verantwoordelijk voor de hele inrichting van het tornooi. Zij is alleen verantwoorde-
lijk tegenover de KBVB.
5. De U21 (tornooi met 8 ploegen) worden onderverdeeld in 2 poules. Iedere ploeg speelt daarin
elk onderling 3 wedstrijden tegen elkaar. Achteraf wordt er volgens de bepalingen van punt 12 een
klassement per poule opgemaakt en speelt men volgens zijn ranking nog een wedstrijd om het eindklasse-
ment te bepalen. De duurtijd van alle wedstrijden is 20’.
6. De U17 (tornooi met 8 ploegen) worden onderverdeeld in 2 poules. Iedere ploeg speelt daarin
elk onderling 3 wedstrijden tegen elkaar. Achteraf wordt er volgens de bepalingen van punt 12 een
klassement per poule opgemaakt en speelt men volgens zijn ranking nog een wedstrijd om het eindklasse-
ment te bepalen. De duurtijd van alle wedstrijden is 20’.
7. De U15 (tornooi met 8 ploegen) worden onderverdeeld in 2 poules. Iedere ploeg speelt daarin
elk onderling 3 wedstrijden tegen elkaar. Achteraf wordt er volgens de bepalingen van punt 12 een
klassement per poule opgemaakt en speelt men volgens zijn ranking nog een wedstrijd om het eindklasse-
ment te bepalen. De duurtijd van alle wedstrijden is 20’.
8. De U13 (tornooi met 6 ploegen) spelen elk onderling 5 wedstrijden tegen elkaar. De duurtijd van alle
wedstrijden is 20’ (zonder een rustpauze). Er wordt achteraf een eindklassering opgemaakt volgens de be-
palingen van punt 12. 
9. De U12 (tornooi met 6 ploegen) spelen elk onderling 5 wedstrijden tegen elkaar. De duurtijd van alle
wedstrijden is 20’ (zonder een rustpauze). Er wordt achteraf een eindklassering opgemaakt volgens de be-
palingen van punt 12.
10. De U11 (tornooi met 5 ploegen) spelen elk onderling 4 wedstrijden tegen elkaar. De duurtijd van alle
wedstrijden is 25’ (zonder een rustpauze). Er wordt achteraf geen eindklassering opgemaakt. Deelnemen is 
belangrijker dan winnen.
11. De U10 (tornooi met 6 ploegen) spelen elk onderling 5 wedstrijden tegen elkaar. De duurtijd van alle wedstrijden is 
20’ (zonder een rustpauze). Er wordt achteraf geen eindklassering opgemaakt. Deelnemen is belangrijker dan winnen.
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12. De klassering wordt opgemaakt als volgt:
 1. meest aantal punten (zege = 3, gelijk = 1, verlies =0)
 2. meest aantal overwinningen
 3. doelpuntensaldo
 4. meest aantal gescoorde doelpunten
 5. lottrekking
13. Er worden geen strafschoppen genomen na de wedstrijden, uitgezonderd bij een gelijke stand in de
wedstrijden die een plaats in het eindklassement bepalen (enkel bij U21, U17 en U15).
14. Wanneer een speler uitgesloten wordt tijdens een wedstrijd (rode kaart) blijft hij uitgesloten voor het
hele tornooi. In zeer uitzonderlijke omstandigheden kan het zijn dat, na overleg met de scheidsrechter
en het inrichtende comité, er gratie wordt verleend.
15. Het maximum aantal spelers op het scheidsrechtersblad bedraagt 16 bij de U21, U17 en U15, 12 bij de 
U13, U12, U11 en U10. Tijdens de wedstrijden kan onbeperkt vervangen worden.
16. De scheidsrechters worden aangeduid door de organiserende club.
17. De club vermeld als eerste ploeg, thuisspelende, moet zijn uitrusting aanpassen aan zijn tegenstrever.
Het is de deelnemende ploegen aangeraden een stel reserve shirts (van een andere kleur) mee te
brengen. De organiserende club heeft altijd het recht om in eigen uitrusting te spelen.
18. Er worden geen fanions uitgewisseld.
19. Het inrichtende comité behoudt zich het recht voor de nodige wijzigingen aan het tornooi aan te
brengen.
20. In de neutrale zone worden maximum 3 afgevaardigden en de wisselspelers toegelaten.
21. Elke speler van U21, U17, U15 en U13 dient zijn identiteitskaart voor te leggen
22. De inrichtende club behoudt zich het recht voor een schadevergoeding te eisen van 90 euro voor het
niet naleven van de inschrijving. Dit houdt in dat de ingeschreven clubs aanwezig dienen te zijn voor
de aanvang van hun eerste wedstrijd en dat ze al hun wedstrijden die voorzien zijn in de wedstrijdkalender,
dienen te spelen.
23. Bij de afwezigheid van een ploeg op het voorziene uur van een wedstrijd, verliest ze de wedstrijd met
2 – 0 of 0 – 2.
24. De prijsuitreikingen van het tornooi hebben telkens plaats ongeveer 15’ na de laatste wedstrijd van
de te spelen categorie.
25. Alle geschillen worden zonodig door het inrichtend comité beslecht.
26. Sportieve geschillen op het terrein worden enkel en alleen door de scheidsrechters opgelost.
27. De organisatiekosten vallen ten laste van de inrichtende club. De verplaatsingskosten vallen ten laste
van de deelnemende clubs.
28. Iedere begeleider moet ervoor zorgen dat er geen waardevolle voorwerpen in de kleedkamers achterblijven.
Het inrichtend comité neemt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid op zich.
29. Om praktische redenen worden er geen oefenballen ter beschikking gesteld.
30. Door deel te nemen onderwerpen de ploegen zich aan de reglementen van dit tornooi.
31. De wedstrijdkalender en de deelnemende ploegen worden aangeduid op de bijgevoegde bladen.
32. Bij ongeval is iedere club verantwoordelijk voor zijn eigen spelers en dienen bijgevolg zelf aangifte te
doen bij de KBVB volgens de geldende reglementering.
33. De te gebruiken kleedkamer zal ter plaatse aangeduid zijn. Aan de begeleiders wordt gevraagd om
te letten op de orde en veiligheid in de kleedkamers en douches. Er wordt gevraagd om tijdens de
wedstrijden de sporttassen in de auto van de trainer/afgevaardigde te plaatsen. Om overbevolking te
vermijden vragen wij U beleefd om bij de wedstrijden niet vroeger dan 20 minuten voor de aanvang
van de wedstrijd de kleedkamers te bezetten en ook niet langer dan 20 minuten na het einde van de
wedstrijd. 

	  


